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บทความทีส่ ง มาเพือ่ รับการพิจารณาตีพมิ พในวารสารฯ
จะตองไมอยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพของวารสารฉบับอื่น
และตองไมเคยตีพิมพในวารสารฉบับอื่นมากอน ในกรณีที่เรื่อง
ไดรบั การตีพมิ พในวารสารฉบับนี้ ถือเปนสิทธิข์ องวารสารพยาบาล
ศาสตรและสุขภาพ
1. การเตรียมตนฉบับ (ขอใหดูตามแบบฟอรมของวารสาร
พยาบาลศาสตรและสุขภาพ)
1. บทความภาษาไทย
การใช ภ าษาไทยให ยึ ด หลั ก ของราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
พยายามหลีกเลีย่ งการใชภาษาอังกฤษในขอความภาษาไทย ยกเวน
กรณีจาํ เปน และไมใชถอ ยคํายอทีย่ งั ไมเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป
การแปลศัพทอังกฤษเปนไทย หรือการเขียนทับศัพทใหยึดหลัก
ของราชบัณฑิตยสถาน พิมพหนาเดียวบนกระดาษ ขนาด A4
(216×279 มม.) เวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและ
ซายมืออยางนอย 40 มม. (1.5 นิว้ ) ดานลางและขวามืออยางนอย
25 มม. (1 นิว้ ) พิมพดว ยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด ดวยรูปแบบ
อักษร Cordia New (สําหรับภาษาไทย) ขนาด 16 ตัวอักษรตอนิ้ว
ไมเกิน 12 หนา
1.1 ชื่อเรื่อง ประกอบดวย
1.1.1 ชือ่ เรือ่ ง ควรสัน้ กะทัดรัด และสือ่ เปาหมาย
หลักของการศึกษาไมใชคาํ ยอ ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร
ชื่อเรื่องสําหรับบทความภาษาไทย ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
1.1.2 ชือ่ ผูน พิ นธ ตองมีทง้ั ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ พรอมทัง้ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ไมใสตาํ แหนงวิชาการ ในกรณี
ที่มีผูนิพนธหลายคนใหเรียงชื่อตามลําดับความสําคัญที่แตละคน
มีสวนงานวิจัยนั้น
1.1.3 แหลงทุนสนับสนุนวิจัย (ถามี) (แทรก
เชิงอรรถไวดานลางในหนาแรก)
1.1.4 ตํ า แหน ง ของผู นิ พ นธ หน ว ยงานหรื อ
สถาบันที่ผูนิพนธอยูขณะทําการวิจัย (แทรกเชิงอรรถไวดานลาง
ในหนาแรก) ดังตัวอยาง
* ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก.......................
** (ตําแหนง,ตําแหนงทางวิชาการ) หนวยงาน,สถาบัน...............

1.2 บทคัดยอ
เปนเนื้อความยอตามลําดับโครงสรางของบทความ
ไดแก บทนํา วัตถุประสงค และวิธีการศึกษาผลการศึกษาและ
วิจารณ ไมควรเกิน 150 คํา ใชภาษารัดกุม เปนประโยคสมบูรณ
มีความหมายในตัวเอง ไมตองหาความหมายตอ ไมควรมีคํายอ

ตองเขียนเปนภาษาไทย (เฉพาะบทความภาษาไทย) บทคัดยอ
ภาษาไทยกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ บทคัดยอภาษาไทยรวมกับ
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ไมเกิน 300 คํา หรือ 1 หนากระดาษ A4
1.3 คําสําคัญหรือคําหลัก
ระบุคําสําคัญภาษาไทย ใสไวทายบทคัดยอของแตละ
ภาษาใหใช Medical Subject Headings (McSH) terms ของ U.S.
National Library of Medicine เปนแนวทางการใหคําสําคัญหรือ
คําหลัก
1.4 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เปนสวนของบทความที่บอกเหตุผลนําไปสูการศึกษา
ใหขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของอยางคราวๆ โดยไมตองทบทวน
วรรณกรรมทีไ่ มเกีย่ วของกับจุดมุง หมายของการศึกษา และกระชับ
ลงทายดวยวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น
1.5 วิธีการศึกษา
ชี้แจง 2 หัวขอใหญ คือ เครื่องมือ และวิธีการศึกษา
หั ว ข อ เครื่ อ งมื อ ให บ อกรายละเอี ย ดสิ่ ง ที่ นํ า มาศึ ก ษา จํ า นวน
ลักษณะเฉพาะของตัวอยางทีศ่ กึ ษา ตลอดจนเครือ่ งมือและอุปกรณ
ตางๆ ทีใ่ ชในการศึกษา หัวขอวิธกี ารศึกษาอธิบายรูปแบบแผนการ
ศึกษา การสุม ตัวอยาง วิธหี รือมาตรการทีใ่ ชศกึ ษา วิธกี ารเก็บขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
1.6 ผลการศึกษา
แจงผลที่พบตามลําดับหัวขอของแผนการศึกษาอยาง
ชัดเจนไดใจความ ถาผลไมซบั ซอนไมมตี วั เลขมาก ควรบรรยายเปน
รอยแกว แตถา มีตวั เลขมาก ตัวแปรมากควรใชตาราง แผนภูมิ โดย
ไมตองอธิบายในเนื้อเรื่องซําอีกและไมควรมีตารางเกิน 3 ตาราง
หรือแผนภูมิ และมีการแปลความหมายของผลที่คนพบ หรือ
วิเคราะหและสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว
1.7 อภิปราย
วิจารณวา ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคของการวิจยั
หรือแตกตางไปจากผลงานที่มีผูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น ไมควรคาดเดาอยางเลื่อนลอย โดย
ปราศจากพื้นฐานอางอิงที่แนนอน และใหจบบทความดวยขอยุติ
สรุปวาผลที่ได ตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ใหขอเสนอ
แนะทีจ่ ะนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน หรือประเด็นคําถามการวิจยั
สําหรับการวิจัยตอไป
1.8 ขอเสนอแนะ
ใหระบุขอเสนอที่ผูเกี่ยวของหรือสถาบันที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การวิจัยหรือพัฒนาองคความรูในรูปแบบตางๆ
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1.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
ชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิ เรียงเลขตามลําดับเนื้อหา
ของบทความและแยกลําดับตามประเภทมีคําอธิบายสั้นๆ แตได
สาระครบถวน เนื้อหาของตารางอธิบายแยกไวตางหากภาพเขียน
และแผนภูมิ ควรเขียนดวยหมึกอินเดียบนกระดาษอารต ถาเปน
เครื่องพิมพคอมพิวเตอรตองเปนเครื่องพิมพเลเซอร หรือเครื่อง
พลอตเตอรหมึกขาวดําเทานั้น
1.10 กิตติกรรมประกาศ
มีเพียงสัน้ ๆ แจงใหทราบวามีการชวยเหลือทีส่ าํ คัญจาก
ที่ใดบาง
1.11 เอกสารอางอิง
ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง
2. บทความภาษาอังกฤษ
ขอใหใชภาษาอังกฤษของอเมริกันทั้งฉบับ พิมพหนา
เดียวบนกระดาษ ขนาด A4 (216×279 มม.) เวนระยะหางจาก
ขอบกระดาษดานบนและซายมืออยางนอย 40 มม. (1.5 นิว้ ) ดาน
ลางและขวามืออยางนอย 25 มม. (1 นิ้ว) ใชรูปแบบอักษรของ
Times New Roman ขนาด 12 ตัวอักษรตอนิ้ว ไมเกิน 12 หนา
ใสเลขหนาตั้งแตหนาปกชื่อเรื่อง เรียงไปตามลําดับที่มุมขวาของ
กระดาษ ศัพทภาษาอังกฤษทีป่ นในเนือ้ เรือ่ งภาษาไทยใหใชตวั เล็ก
ทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นตนดวยอักษรใหญ
2.1 ชื่อเรื่อง (title page) ควรสั้นกะทัดรัด และสื่อ
เปาหมายหลักของการศึกษาไมใชคาํ ยอ ความยาวไมควรเกิน 100
ตัวอักษร ชื่อเรื่องสําหรับบทความภาษาอังกฤษ ใหใชแตภาษา
อังกฤษ
2.1.1 ชือ่ ผูน พิ นธ ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ พรอม
ทั้งวุฒิการศึกษาสูงสุด ไมใสตําแหนงวิชาการ ในกรณีที่มีผูนิพนธ
หลายคนใหเรียงชือ่ ตามลําดับความสําคัญทีแ่ ตละคนมีสว นในงาน
วิจัยนั้น
2.1.2 แหลงทุนสนับสนุนวิจยั (ถามี) (แทรกเชิงอรรถ
ไวดานลางในหนาแรก)
2.1.3 ตําแหนงของผูนิพนธ หนวยงานหรือสถาบันที่
ผูนิพนธอยูขณะทําการวิจัย
( แทรกเชิงอรรถไวดานลางในหนาแรก) ดังตัวอยาง
*ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก.......................
**(ตําแหนง,ตําแหนงทางวิชาการ) หนวยงาน,สถาบัน...............

2.2 บทคัดยอ (abstract)
เปนเนื้อความยอตามลําดับโครงสรางของบทความ
ไดแก บทนํา วัตถุประสงค และวิธีการศึกษาผลการศึกษาและ
วิจารณ ไมควรเกิน 150 คํา ใชภาษารัดกุม เปนประโยคสมบูรณ
มีความหมายในตัวเอง ไมตองหาความหมายตอ ไมควรมีคํายอ
ต อ งเขี ย นเป น ภาษาอั ง กฤษ (เฉพาะบทคั ด ย อ ภาษาอั ง กฤษ)
บทคัดยอภาษาอังกฤษใหใสชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธเปนภาษาอังกฤษ
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ไวเหนือเนื้อความยอ ลําดับบทคัดยอภาษาอังกฤษหลังบทคัดยอ
ภาษาไทย บทคั ด ย อ ภาษาอั ง กฤษรวมกั บ บทคั ด ย อ ภาษาไทย
ไมเกิน 300 คํา หรือ 1 หนากระดาษ A4
2.3 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords)
ระบุคาํ สําคัญภาษาอังกฤษใสไวทา ยบทคัดยอของแตละ
ภาษาใหใช Medical Subject Headings (McSH) terms ของ U.S.
National Library of Medicine เปนแนวทางการใหคําสําคัญหรือ
คําหลัก
2.4 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (back
ground and rationale of the study)
เปนสวนของบทความที่บอกเหตุผลนําไปสูการศึกษา
ใหขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของอยางคราวๆ โดยไมตองทบทวน
วรรณกรรมทีไ่ มเกีย่ วของกับจุดมุง หมายของการศึกษา และกระชับ
ลงทายดวยวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น
2.5 วิธีการศึกษา(methods)
ชี้แจง 2 หัวขอใหญ คือ เครื่องมือ และวิธีการศึกษา
หั ว ข อ เครื่ อ งมื อ ให บ อกรายละเอี ย ดสิ่ ง ที่ นํ า มาศึ ก ษา จํ า นวน
ลักษณะเฉพาะของตัวอยางทีศ่ กึ ษา ตลอดจนเครือ่ งมือและอุปกรณ
ตางๆ ทีใ่ ชในการศึกษา หัวขอวิธกี ารศึกษาอธิบายรูปแบบแผนการ
ศึกษา การสุม ตัวอยาง วิธหี รือมาตรการทีใ่ ชศกึ ษา วิธกี ารเก็บขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
2.6 ผลการศึกษา (results)
แจงผลที่พบตามลําดับหัวขอของแผนการศึกษาอยาง
ชัดเจนไดใจความ ถาผลไมซับซอนไมมีตัวเลขมาก ควรบรรยาย
เปนรอยแกว แตถา มีตวั เลขมาก ตัวแปรมากควรใชตาราง แผนภูมิ
โดยไม ต อ งอธิ บ ายในเนื้ อ เรื่ อ งซํ า อี ก และไม ค วรมี ต ารางเกิ น
3 ตารางหรือแผนภูมิ และมีการแปลความหมายของผลที่คนพบ
หรือวิเคราะหและสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2.7 อภิปราย (discussion)
วิจารณวา ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคของการวิจยั
หรือแตกตางไปจากผลงานที่มีผูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น ไมควรคาดเดาอยางเลื่อนลอย โดย
ปราศจากพื้นฐานอางอิงที่แนนอน และใหจบบทความดวยขอยุติ
สรุปวาผลที่ได ตรงกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม ใหขอเสนอ
แนะทีจ่ ะนําผลการวิจยั ไปใชประโยชน หรือประเด็นคําถามการวิจยั
สําหรับการวิจัยตอไป
2.8 ขอเสนอแนะ (suggestion)
ใหระบุขอเสนอที่ผูเกี่ยวของหรือสถาบันที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การวิจัยหรือพัฒนาองคความรูในรูปแบบตางๆ
2.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
ชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิ เรียงเลขตามลําดับเนื้อหา
ของบทความและแยกลําดับตามประเภทมีคําอธิบายสั้นๆ แตได
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สาระครบถวน เนื้อหาของตารางอธิบายแยกไวตางหากภาพเขียน
และแผนภูมิ ควรเขียนดวยหมึกอินเดียบนกระดาษอารต ถาเปน
เครื่องพิมพคอมพิวเตอรตองเปนเครื่องพิมพเลเซอร หรือเครื่อง
พลอตเตอรหมึกขาวดําเทานั้น
2.10 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement)
มีเพียงสัน้ ๆ แจงใหทราบวามีการชวยเหลือทีส่ าํ คัญจาก
ที่ใดบาง
2.11 เอกสารอางอิง (references)
ดูในหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง
1.1.2 ตนฉบับบทความวิจัย
1.1.2.1 ชื่อเรื่อง
1.1.2.2 ชื่อผูนิพนธ
1.1.2.3 บทคัดยอ (abstract)
1.1.2.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords)
1.1.2.5 ความเปนมา และความสําคัญของ
ปญหา (back ground and retionale
of the study)
1.1.2.6 วิธีการศึกษา (methods)
1.1.2.7 ผลการศึกษา (results)
1.1.2.8 อภิปราย (discussion)
1.1.2.9 ขอเสนอแนะ (suggestion)
1.1.2.10 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
1.1.2.11 กิตติกรรมประกาศ (acknowledge
ment)
1.1.2.12 เอกสารอางอิง (references)
1.1.3 ตนฉบับบทความวิชาการ
1.1.3.1 ชื่อเรื่อง
1.1.3.2 ชื่อผูนิพนธ
1.1.3.3 บทคัดยอ (abstract)
1.1.3.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords)
1.1.3.5 ความเปนมา และความสําคัญของ
ปญหา (back ground and retionale
of the study)
1.1.3.6 วิธีการศึกษา (methods)
1.1.3.7 ผลการศึกษา (results)
1.1.3.8 อภิปราย (discussion)
1.1.3.9 ขอเสนอแนะ (suggestion)
1.1.3.10 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
1.1.3.11 กิตติกรรมประกาศ (acknowledge
ment)
1.1.3.12 เอกสารอางอิง (references)
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การเขียนเอกสารอางอิง
การเขี ย นเอกสารอ า งอิ ง ใช ร ะบบ Vancouver ใส
หมายเลขเรียงลําดับที่อางอิงในเนื้อเรื่อง ไมใชเรียงตามตัวอักษร
ชื่อของผูนิพนธ
สําหรับเอกสารอางอิงภาษาไทยใหเขียนแบบเดียวกับ
ตัวอยางภาษาอังกฤษแตเขียนชื่อตัวกอนชื่อสกุล และใชป พ.ศ.
แทน ค.ศ.
โปรดสังเกตชนิดของตัวอักษร ชื่อของเรื่องจะใชตัว
พิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนอักษรตัวแรกและชื่อเฉพาะ นอกจากนี้
ใหสงั เกตการใชเครือ่ งหมายวรรคตอน และชองไฟ ดังตัวอยางการ
อางอิงแตละประเภทที่นําเสนอ
บทความทั่วไป
1. ชื่อวารสารจะใชเปนชื่อยอ โดยตองเปนไปตาม
กําหนดใน Index Medicus ซึ่งจะหาไดตามหองสมุดใหญทั่วไป
หรือคนดูจาก Internet เว็บไซดของ National Library of Medicine
ที่ http://www.nlm.nih และไมมกี ารใชเครือ่ งหมายวรรคตอนกับ
ชื่อยอของวารสาร
2. ในกรณี ที่ ผู นิ พ นธ เ ป น บุ ค คล ให ใ ส ชื่ อ ทุ ก คน
ถามากกวา 6 คนแรกตามดวย et al
3. กรณีผูนิพนธเปนหนวยงาน เขียนอางอิง ดังนี้
1. The Cardiac Society of Australia and New
Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance
Guidelines. Med J Aust 1996; 164 :282-4.
4. กรณีที่ไมมีชื่อผูนิพนธ เขียนอางอิง ดังนี้
2. Cancer in South Africa [editorial]. S Afr
Med J 1994; 84 : 15.
5. กรณีทไี่ มมเี รียงเลขหนาเฉพาะในฉบับ ไมตอ กัน
ไปตลอดปที่พิมพ ตองใสวัน เดือน ป และฉบับที่พิมพ ดังนี้
3. วรรณภา ศรีธัญรัตน. กระบวนการดูแล
ตนเองของผูใหญที่เปนโรคเบาหวาน : A grounded theory study.
วิจัยทางการพยาบาล 2540 ม.ค. – มิ.ย. ; 1(1) : 71-91.
6. กรณีทมี่ กี ารเรียงตัวเลขหนาตอกันตลอดปทพี่ มิ พ
ไมตองใสวัน เดือน ป และฉบับที่พิมพ ดังนี้
4. Yoos HI, Mc Mullen A. Symtom perception
and evaluation in childhood asthma. Nurs Res 1999;48 : 2-8.
7. กรณีที่เปนฉบับเสริม (Supplement)
5. Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of
nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ
Health Perspect 1994; 102 suppl 1 : 275-82 ตัวอยางนี้ แสดง
วาเปน Volume 102 ฉบับเสริมที่ 1
8. กรณีเอกสารอางอิงเปนคอลัมนเฉพาะ ซึ่งไมจัด
เปนนิพนธตนฉบับ เชน บทบรรณาธิการ
»‚·Õè 36 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2556
Volume 36 No.3 (July-September) 2013

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

จดหมายหรือบทคัดยอใหแสดงชนิดของเอกสารภายใน
เครื่องหมาย [ ] ดังนี้
6. Enzenberger W, Fischer PA. Metronone in
parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996; 347:1337.
2. หนังสือ
ชือ่ หนังสือใชตวั พิมพเล็กทัง้ หมด ยกเวนอักษรตัวแรก
และชื่อเฉพาะ
2.1 หนังสือที่มีผูนิพนธเปนสวนตัว เขียนอางอิง
ดังนี้
7. sRingsven MK, Bond D, Gerontology
and leadership skills for nurses, 2nd ed. Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.
2.2 หนั ง สื อ ที่ มี ผู นิ พ นธ เ ป น บรรณาธิ ก ารหรื อ ผู
รวบรวมเขียนอางอิง ดังนี้
8. Nomar IJ, Redfem SJ, editors, editrors.
Mental health care for elderly. New York : Churchill Livingstone;
1996.
2.3 กรณีที่ผูนิพนธเปนหนวยงานและเปนผูพิมพ
เขียนอางอิง ดังนี้
9. Institute of Medicine (US). Looking at the
future of the Medicine program. Washington : The Institute;
1992.
2.4 เอกสารอางอิงเปนบทหนึ่งในหนังสือ เขียน
อางอิง ดังนี้
10. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension
and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors, Hypertension
: Pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New
York: Raven Press; 1995. p.465-78.
2.5 เอกสารอางอิงเปนบทวิทยานิพนธ แสดงเพียง
แตชื่อมหาวิทยาลัย และเมือง สําหรับวิทยานิพนธ ตางประเทศ
วงเล็บชื่อรัฐหลังชื่อเมือง ดังนี้
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11. Kaplan SJ. Post hospital home health care :
the elderly’s access and utilization [dissertation]. St Louis (MO)
: Washington Univ.; 1995.
3. สื่อหรือวัสดุอิเล็กทรอนิกส
3.1 วารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส มีรูปแบบพื้นฐาน
การเขียน ดังนี้
ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร [ประเภทของวัสดุ] ป
เดือน [ป เดือน วันที่อางอิง]; volume(issue): [จํานวน screens].
ที่มา: address ของแหลงสารสนเทศ.
12. Morse SS. Factors in the emergen of
infections diseases. Emerg Infect Dis[serial online] 1995
Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Availabel from
: URL : http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
2. การสงตนฉบับ
สงตนฉบับ บทความวิจัย/วิชาการ ไดที่ระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ http://www.
tci-thaijo.org/index.php/nah เมือ่ ระบบไดรบั บทความเรียบรอย
แลว ระบบจะสงอีเมลแจงกลับอัตโนมัติใหผูนิพนธ และผูนิพนธ
สามารถตรวจสอบสถานะบทความไดทรี่ ะบบวารสารฯ โดยสามารถ
ศึกษาการใชงานไดจากคูม อื การใชงานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส
วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ โดยดาวนโหลดคูม อื ฯ ไดทเี่ มนู
ประกาศขาวสาร (Announcements)
บทความที่ไดรับการตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสง
วารสารใหผูนิพนธ 1 เลม
กรณีมขี อ สงสัยเกีย่ วกับการสงบทความออนไลน ติดตอ
ฝายบริหารจัดการวารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40002 โทรศัพท/โทรสาร 043-362012 หรืออีเมล wchawe06@
kku.ac.th, kanokon@kku.ac.th
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2. ∂â“¢âÕ§«“¡‚¶…≥“¡’¿“æª√–°Õ∫ ‚ª√¥ àß∫≈ÁÕ°æ√âÕ¡°—∫¢âÕ§«“¡∑’Ë®–≈ß‚¶…≥“¡“¥â«¬
3. ¢π“¥°√Õ∫‚¶…≥“‡μÁ¡Àπâ“ ª√–¡“≥ 16x24 ´¡.
4. ®”π«πæ‘¡æå«“√ “√ 500 ©∫—∫ μàÕ§√—Èß

¾ÔÁ¾·Õè : Ë¨¡.âÃ§¾ÔÁ¾¤ÅÑ§¹Ò¹ÒÇÔ·ÂÒ 232/199 ¶.ÈÃÕ¨Ñ¹·Ã μ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡‹¹ 40000
Tel. 0-4332-8589-91 Fax. 0-4332-8592 E-mail : klungpress@hotmail.com 2556 ÃËÑÊ 08

